
 

 

 

Wil de echte Sint opstaan? 

 

Een te gekke woensdagvoormiddag! 

Sinterklaas en zijn Pieten in onze school is elk jaar opnieuw een 

fantastisch feest. 

Het begin liep echter niet van een leien dakje… 
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Wat een gezellige drukte 

hebben we beleefd… 

 



 Grootouderfeest  

Nieuwsgierige Lotje 

Op  vrijdag, 18 november 2022,  mochten 

onze kleuters meer dan 300 grootouders 

begroeten met een prachtig optreden. 

Oma’s en opa’s kregen een lekker stuk cake 

en een tas koffie of thee. 

 

Het was midden in de nacht en alleen de 

maan en de sterren waren wakker. 

Of toch niet? Daar, eenzaam op de heuvel 

stond een huis. En uit de ramen straalde licht. 

 

Nieuwsgierig Lotje had dat 

natuurlijk gezien. Ze draaide haar 

bezem en vloog naar het huis. Wie 

was er zo laat nog wakker?  

Nieuwsgierig als ze is, kijkt ze door 

het open zolderraam. Pardoes 

duikelt ze naar binnen. 

Boem! Krak! Daar breekt haar 

bezemsteel. Haar bezem stuk. 

 

Wat nu gedaan? Al onze kleuters en juffen (en ook een pluim voor de kinderen 

van het zesde leerjaar) hebben Lotje geholpen. Lotje kreeg een raketbezemsteel. 

Eind goed al goed! 

 

 

 

 

 

 

 

(Hieronder enkele sfeerfoto’s.) 

Wat een 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DE 18e Herfstwandeling in een nieuw 

kleedje ook een succes! 

Onze Ouderraad en het leerkrachtenteam 

mochten dit sfeervolle feest eindelijk terug 

organiseren. Het was geleden van 2019… 

Een lekkere groenteburger, braadworst, 

hamburger of hotdog… Na een wandeling 

werd dit wel gesmaakt. 

Bij de start konden de ouders een lekker 

jeneverke proeven, aangeboden door 

Jeugdster. Ook pompoensoep met balletjes 

kon rekenen op vele genieters. 

Dank aan vier lieve oma’s die de pompoenen in stukken sneden, onze trouwe 

soepkok, de wandelaars, de werkgroep, de Ouderraad en alle leerkrachten om 

van deze klassieker weer een feest 

van te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Voor de derde keer organiseren we een KERSTVERKOOP! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je bestelling is definitief na elektronische betaling. 
 

DANK om zo te supporteren voor onze school! 

Vorig schooljaar hebben we van de opbrengst een 

schommel kunnen aanschaffen! 
 



 



 Sinterklaas op bezoek! 

Alle kinderen van de school zaten te wachten in de 

sporthal. Vol verwachting klopten hun hartjes. Meester 

Sven dacht even dat Sinterklaas er eindelijk aan kwam. 

Het was echter Juf Elien met haar rode jas… 

Even later kwamen vier Pieten en meester Luc 

teleurgesteld de sporthal binnen. Sinterklaas was nergens 

te vinden, niet in zijn bed, niet in de keuken, niet aan zijn 

schrijftafel… Het feest zou doorgaan maar dan zonder de 

meer dan honderdjarige maar nog steeds kwieke 

Sinterklaas… Een gezucht van jewelste, jammerklachten 

hier en daar, “’t Is niet waar, echt?” 

Plots reed een tractor over de speelplaats. En in die 

tractor zat Wim, de papa van Ida en Feel… En naast hem 

zat Sinterklaas. 

Wim vertelde de kinderen dat Slechtweervandaag en 

Sinterklaas op de boerderij langskwamen. 

Slechtweervandaag had nood aan rust, was ziekjes 

geworden… Maar Sinterklaas wilde zo graag naar die fijne 

school… 

Geen nood zei Wim en hij bracht de gelukkige Sint naar die flinke wachtende kinderen. Blij dat 

iedereen was! 

De kinderen van het zesde leerjaar brachten weerom prachtige toneelstukjes tussen de verschillende 

top-optredens van alle klassen! Sinterklaas kon zijn ontroering niet verbergen en pinkte een traantje 

weg… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



De dag na het Sinterklaasfeest toonde Ida fier onderstaande brief die ze in 

haar schoen gevonden had…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Vormselnieuws  

Woensdag 16 november was voor 

onze Vormelingen een speciaal 

dagje: na het belsignaal op de 

middag bleven ze nog gezellig 

staan op het schoolplein. We 

hadden immers een activiteit 

voorzien net na schooltijd. We 

haalden onze lunchpakketten 

boven en picknickten op de speelplaats, vergezeld van een klein najaarszonnetje.  

Als opwarmer deden we samen een brainstorm rond armoede; wanneer ben je arm, hoe kom 

je in armoede terecht, is er ook armoede in ons land? We dachten samen na over het thema. 

We maakten ook 4 groepen en deden een leuke quiz, met proevertjes! Kraantjeswater versus 

flessenwater, Nutella versus everyday, … Eerlijk waar, we haalden er de dure merken niet uit!  

Daarna verdeelden we de groep in twee delen voor wat actie:  

De ene helft vertrok onder begeleiding naar de kringloopwinkel. We gingen mee achter de 

schermen kijken en ontdekten er heel wat interessante weetjes: alle binnengebrachte spullen 

worden grondig gecontroleerd als je ze afgeeft, de werknemers die hier actief zijn volgen hier 

een opleiding om zo door te stromen naar een ander beroep, goederen die hier niet verkocht 

worden gaan naar het buitenland,… Na de boeiende uitleg gingen we ook een kijkje nemen 

in de winkel zelf. Ze waren allemaal heel nieuwsgierig en aangenaam verrast over de leuke 

spulletjes die er te koop zijn, en dat voor een aangename prijs! “We moeten hier echt eens 

terugkomen…” 

De andere groep kreeg de opdrachten om een 

week rond te komen met een leefloon. Ze knipten 

uit folders allerlei producten die ze nodig dachten 

te hebben in het dagelijkse leven. Het was wel een 

beetje grappig om te beseffen dat de ene groep 

de afwas niet kon doen, en de andere groep wel 

rijkelijk voorzien was van frisdrank maar niets had 

voorzien voor persoonlijke hygiëne… Ah ja, dat ook 

nog! Rondkomen blijkt helemaal niet zo 

gemakkelijk!  

Na een geslaagde activiteit zongen we nog eens 

uit volle borst mee met “Laat de zon maar komen”  

van Metejoor.  Het was weer een top middagje met 

jullie allemaal tezamen! Tot de volgende keer! 

Oh ja! Kijk ook nog eens even naar de leuke 

zonnige creaties die onze Vormelingen maakten. 

Ze staan te schitteren in de kerk van Sterbos, dus 

je kan daar zeker ook eens een kijkje gaan nemen.  



 VOORLEESWEEK 

 

Onze leerkrachten lezen vaak voor. Ouders doen dit ongetwijfeld ook. 

In de lagere school lezen onze juffen en meester in andere klassen. Dit maakt 

het dubbel zo spannend voor de kinderen. Een nieuw verhaal en voor even een 

nieuwe juf of meester. 

 



 Verloren voorwerpen… 

Vrijdag 2 december ruimen we alles op! 

Gouden TIP 
Als we de naam van de kinderen op een doosje, een fles, een brooddoos vinden, kunnen 

we alles gemakkelijk terugbezorgen. 

Ook op een lipje in een jas, trui, T-shirt, … kan een naam geschreven worden…  
 

GEVONDEN NA HERFSTWANDELING 

 

 

 

 

 

 

 

TIJDENS SCHOOLTIJD 
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 Avondje uit: een aanrader! 

Een boerderij in de Kempen, in de late herfst van 1917 tijdens de 

Groote Oorlog. Een weduwe en haar dochter moeten drie invalide 

Duitse soldaten onderdak bieden. De moeder vreest voor de 

eerbaarheid van haar dochter. En denkt aan haar twee zonen die 

aan de IJzer dagelijks gevaar lopen omwille van deze Duitsers. 

Een sober, krachtig en warme vertelling van Ernest Claes, 

geschreven in 1939 over een bijzondere ontmoeting, over het 

moeder-zijn, over de ander.  

Waarom dat dat de ene keer lukt en de andere keer niet. En wat 

er daartussen allemaal in een mens omgaat.  

Een verhaal over de gruwel en strijd van de oorlog maar ook over 

menselijkheid en vriendschap. 



 Feest in het Wijkhuis  

 



 Huis van het Kind: FEEST!  

 



 De winnaars van de 

Herfstwandeling  
Misschien hadden jullie het al ontdekt, maar in 

ons wedstrijdformulier van de volwassenen was 

een foutje geslopen.  Wij hadden er ongelooflijk 

veel “GOESTING” in, maar door een foutieve 

letter konden jullie dit woord niet maken.   

Enkele oplettenden maakten er ons attent 

op.  We hebben daarom goed gekeken of jullie 

8 antwoorden juist waren en daaruit hebben de 

kinderen van de leerlingenraad drie winnaars 

gekozen. De prijzen kunnen volgende week 

afgehaald worden op het secretariaat. 

We willen Greet en Geert (ouders van Roos) heel 

hard bedanken voor de prachtige geschenken. 

 

Matteo Kenis, Ella Bizimungu en Maxim 

Strybos zijn de gelukkigen bij de 

kinderen.  

Sandy Ceuppens (mama van Sienna), An Cassal (tante van Lewis) en Leo Van 

Dijck (opa van Odiel) zijn de winnaars bij de volwassenen! 

 

 

 

 

 

 

Tot een volgende keer, 

Luc 


